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MAGYARORSZÁG (1. szint) 
 
Magyarország elsősorban tranzit-, másodsorban kibocsátó illetve célországa a Szlovákiából, 
Romániából, Ukrajnából, Moldovából, Lengyelországból, a Balkánról és Kínából eredő, nők 
és leánygyermekek szexuális kizsákmányolására irányuló emberkereskedelemnek.Az 
emberkereskedelem áldozatainak egy részét Magyarországra, míg többségüket Ausztriába, 
Szlovéniába, Németországba, Spanyolországba, Hollandiába, Olaszországba, 
Franciaországba, a skandináv országokba, az Egyesült Királyságba, Japánba és Mexikóba 
viszik tovább. A roma nők és leányok továbbra is fokozottan kiszolgáltatottak az országon 
belüli szexuális célú emberkereskedelemnek. Az emberkereskedelemmel foglalkozó 
szakértők szerint Magyarországon az áldozatok átlagéletkora csökken. 
A magyar kormány minden szempontból eleget tesz az emberkereskedelem felszámolását 
célzó minimális követelményeknek. 2007-ben a rendfenntartás érdekében tett fokozott 
kormányzati erőfeszítések nyomán az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben indított 
nyomozások száma nőtt, s az emberkereskedőkre kiszabott szabadságvesztés idejét az 
esetek többségében le is töltötték. Ez a 2006-os évhez képest jelentős előrelépésnek 
tekinthető. Magyarország fokozta küzdelmét a munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott 
emberkereskedelem ellen, és a beszámolási időszakban jelentősen megnövelte az áldozatok 
segítésére fordított költségvetési keretet. A kormány által 2008 márciusában jóváhagyott 
nemzeti stratégia keretében létrehozták az emberkereskedelem ellen irányuló erőfeszítéseket 
összefogó nemzeti koordinátori funkciót. 
Javaslatok Magyarország 
számára: Továbbra is 
biztosítsa azt, hogy az elítélt 
emberkereskedők többsége 
letöltse a kiszabott 
szabadságvesztés idejét; 
folytassa a járőröző rendőrök 
számára szervezett 
„érzékenységet fejlesztő” 
tréningeket (melyek célja az 
áldozatok azonosításához 
szükséges proaktív megközelítés hangsúlyozása  és az azonosított áldozatokkal való 
megfelelő, emberséges bánásmód kialakítása); minél több áldozatot irányítson a rendőrség a 
megfelelő szociális támogatást nyújtó intézmények felé; valamint szervezzenek kampányt az 
üzletszerű szexuális cselekmények iránti kereslet visszaszorítására. 
 
 
Büntetőeljárás 
A magyar kormány a beszámolási időszakban fokozott rendvédelmi intézkedésekről tett 
tanúbizonyságot. A magyar büntető törvénykönyv (Btk.) 175/B. paragrafusa az 
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emberkereskedés valamennyi formáját tiltja, bár a legtöbb emberkereskedéssel kapcsolatos 
eljárás során az ügyészek egyéb vonatkozó törvényekre támaszkodnak. A Btk. 175/B. 
paragrafusa egytől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést ír elő, ami a bűncselekménynek 
megfelelően szigorú, emellett arányosnak tekinthető a más súlyos bűncselekményekért – 
például nemi erőszakért – kiróható büntetésekhez képest. 2007-ben a rendőrség és a 
határőrség 48, míg 2006-ban 22 emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben nyomozott. A 
hatóságok 2007-ben húsz emberkereskedő ellen indítottak büntetőeljárást, 2006-ban 23 
személy ellen. 2007-ben tizenhét emberkereskedőt ítéltek el – tizennégyet szexuális, hármat 
munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem miatt –, míg 2006-ban 21 
bűnelkövető esetében született hasonló ítélet. Jelentős előrelépés, hogy 2007-ben tizenhat 
emberkereskedőt ítéltek letöltendő börtönbüntetésre; 2006-ban 21 elítélt emberkereskedő 
közül csupán kilenc került börtönbe. A beszámolási időszakban hat emberkereskedőt ítéltek 
tizennyolc-húsz havi szabadságvesztésre, három emberkereskedőt kettő, négyet háromtól 
négy évig terjedő, hármat ötévi szabadságvesztésre ítéltek.  
 
 
Védelem 
A beszámolási időszakban a magyar kormány javuló tendenciát mutatott az 
emberkereskedelem áldozatainak megsegítése terén. A kormány 132 000 dollárnak 
megfelelő összeggel támogatta az áldozatoknak segítséget nyújtó nem kormányzati 
szervezeteket, melyek szállást, orvosi ellátást, jogi támogatást és pszichológiai tanácsadást 
nyújtanak. 2006-ban a kormány az áldozatok segítésére valamivel több mint 50 000 dollárnak 
megfelelő összeget biztosított. 2007-ben a nem kormányzati szervezetek 45 áldozatnak 
nyújtottak segítséget; közülük 37-et kormányzati hivatalnokok irányítottak a szervezetek felé. 
Ez a szám 2006-ban 23 volt. A nem kormányzati szervezetek arról számoltak be, hogy a 
rendfenntartó szervek mind hatékonyabban ismerik fel és támogatják az emberkereskedelem 
áldozatait. Korábban probléma volt, hogy a járőröző, illetve alacsonyabb rendfokozatú 
rendőrök nem bántak megfelelően ezekkel az emberekkel, és nem ismerték fel a potenciális 
áldozatokat. A rendőrség ma már nem bünteti az áldozatokat olyan cselekményekért, 
amelyeket kifejezetten azért követnek el, mert emberkereskedők áldozataivá váltak. Nem 
érkezett jelentés arról, hogy a hatóságok az emberkereskedők áldozatait bántalmazták volna. 
Bár a kormány bátorította az áldozatokat, hogy nyújtsanak segítséget az 
emberkereskedéssel kapcsolatos nyomozásokban és vádemelésekben, erre csak kevesen 
vállalkoztak információhiány, nyelvi akadályok, továbbá az emberkereskedők megtorlásától 
való félelem miatt. 2007 júliusában a kormány hivatalosan törvénybe foglalta, hogy a külföldi 
áldozatok 30 napos gondolkodási időt kapnak, hogy eldönthessék, együttműködnek-e a 
rendvédelmi szervekkel, vagy sem. Az áldozatok – amennyiben együttműködnek – 
hathónapos ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak. A beszámolási időszakra 
vonatkozóan nem volt elérhető adat az emberkereskedelemnek áldozatul esett 
személyeknek kiadott tartózkodási engedélyek számával kapcsolatban. 
 
 
Megelőzés 
Ez év során Magyarország vegyes eredményeket mutatott fel az emberkereskedelmi 
cselekmények megelőzése terén. A kormány nem hozott intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az üzletszerű szexuális cselekmények iránti keresletet visszaszorítsa. Ezzel szemben – 
az Európai Unió támogatásával – lépéseket tett annak érdekében, hogy a felnőtt prostitúciót 
a legális gazdaság részévé tegye azáltal, hogy a prostituált nőket adó- és 
társadalombiztosítás fizetésre kötelezi. A kormány megközelítőleg 28 000 dollárnak 
megfelelő összeget juttatott a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (International 
Organization for Migration, IOM), hogy emberkereskedelem-ellenes figyelemfelhívó kampányt 
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folytasson a lakosság legsebezhetőbb csoportjai körében. A kampányt tömegközlekedési 
eszközökön elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint körülbelül 70 000 darab, bárokban, 
éttermekben, mozikban, klubokban és szórakozóhelyeken elhelyezett  információs kártyákkal 
és képeslapokkal folytatták. Magyarország aktívan figyeli a bevándorlási és kivándorlási 
adatokat az esetleges emberkereskedelmi cselekmények felfedezése érdekében. A Magyar 
Honvédség csapatai a témával kapcsolatos „érzékenységet fejlesztő tréningen” vettek részt a 
nemzetközi békefenntartó küldetésük megkezdése előtt. A magyar törvények lehetővé teszik, 
hogy az ország területén kívül büntetőeljárás induljon a gyermek-szexturizmus céljából 
külföldre utazó magyar állampolgárok ellen. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
gyermek-szexturizmus szempontjából Magyarország kibocsátó vagy célország lenne. 
 


